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بخل ،به عنوان یکی از رذایل اخالقی ،در احادیث امام هشتم
چکیده علیهالسالم منود خاصی دارد .این رذیله ،تأثیر فراوانی در تفکر
و عملکرد آدمی دارد ،بهطوری که ایجاد سبک زندگی اسالمی
در افراد و جامعه به دوری از این خصلت ،وابسته است .به تبع این مسئله،
نقش آموزههای دینی در تربیت اسالمی و دوری از رذیلهی اخالقی بخل اهمیت
زیادی مییابد .پژوهش حارض به بررسی احادیث رضوی دربارهی بخل پرداخته
و از روش «تحلیل محتوا» برای استخراج ،طبقهبندی و مقولهبندی گزارههای
بخل در اندیشهی رضوی استفاده کرده ضمن آنکه با روش استنتاجی ،اهداف و
روشهای تربیتی و اخالقی امام رضا(ع) در موضوع بخل را بررسی خواهد کرد.
رهآورد استفاده از اینروش ،ارائهی مدلی جامع جهت اثبات وجود نظامی جامع
بر معارف اخالق رضوی و کارآمدی این نظام در هدایت جوامع برشی است.
میتوان گفت نقطه مترکز روایات رضوی ،بر بیان پیامدها و آثار بخل است.
دوری از بهشت ،زایل شدن ایامن ،بیآبرویی و سلب آسایش از مهمترین آثار
بخل برشمرده شده است .از منظر امام رضا(ع) بخیل کسی است که از پرداخت
فرائض الهی استنکاف میورزد .در اندیشه رضوی ،مالدوستی و تلقینِ فقر از
عوامل مهم ایجاد بخل است .هدف غایی امام(ع) از تبیین مسئله بخل ،تربیت
اخالقی است و جهت تحقق تربیت اخالقی در این باره از دو روش اصالحی تذکّر
و انذار بهره گرفتهاند.
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مقدمه

تربیت اخالقی عبارت است از فراگیری و شناخنت و شناساندن فضائل و رذایل و ایجاد زمینه برای روی
آوردن به فضائل و بهکار بسنت ساز و کارها و شیوههای ایجاد و تثبیت فضائل و نیز زایل ساخنت رذایل
به منظور دستیابی به سعادت و کامل جاودانه است (بهشتی1387 ،ش ،ج ،5ص .)117نویسندگان و
صاحبنظران بسیاری با گرایشها و انگیزههای گوناگون درباره تربیت اخالقی مطالب متعدد نگاشتهاند ،با
این وجود به دلیل وسعت اندیشهها و ویژگیهای خاص تربیت اخالقی این موضوع همواره مورد اهتامم
است .امام رضا(ع) به جهت اتصال به منبع خطاناپذیری وحی در تربیت اخالقی بخل ،منبع وارسته به شامر
میآید و الزامات و پیامدهای بخل را در مسیر آرمانی و ارزشهای اخالقی شخص ّیت افراد میمنایاند.
بخل به معنای امساک کردن در جایی است که بذل آن واجب است .این رذیله كانون همه بديهاست؛
بدین معنا که متام صفات زشت اخالقی و اعامل ناپسند از این رذیله رسچشمه میگیرد و مهاري است كه
انسان را به سوي هر بدي ميكشاند .انسان بخيل به جاي فروتني ،به فرومايگي مبتال شده و به سوي هر
مايل دست ميگشايد و به جاي آنكه كرامت انسايناش را پاس دارد ،هرکسی را با معيار مال تكريم ميكند
(جوادی آملی1388 ،ش ،ج ،16ص.)457
امروزه ،لزوم تبیین هر چه دقیقتر مبانی فرهنگ رضوی در حوزهی اخالق و تربیت اسالمی ،بیش از
پیش احساس میشود؛ زیرا دستیابی به این امر ،شبکهی مفهومی ویژهای را ترسیم میکند و نویدبخش
ابواب جدید در حوزهی اخالق پژوهی حدیثی به شامر میآید .همچنین موضوع بخل ارتباط و درهم
تنیدگی ویژهای با تربیت و زندگی انسان دارد لذا شناخت انسان از این رذیله اخالقی ،سبب آگاهی انسان
از هیئت و قالب وجودی خود میشود و بعد از شناخت آن میتواند به خودسازی خویشنت بپردازد (بهشتی
و همکاران1376 ،ش ،ص.)113
از آنجا که امروزه روشهای تحلیل منت در فهم معنای اساسی متون ،کاربرد زیادی پیدا کرده و از
دیرباز نیز در تفسیر کتب مقدس استفاده شده است ،بهنظر میرسد چنین روشهایی بهویژه روش «تحلیل
محتوا» بتواند در تفسیر متون دینی و حدیثی که عمدتاً دارای معانی بلندی هستند و نیاز به مطالعه عمیق
دارند ،مفید باشد (مطیع و همکاران1394 ،ش ،ص .)102پژوهش حارض درصدد پاسخگویی به این پرسش
اصلی است :امام رضا(ع) مسئلهی بخل را چگونه در کالم خویش تبیین ساخته است و در این موضوع ،از
چه روشهای تربیتی بهره گرفته است؟
شایان ذکر است که روش تحلیل محتوا در این تحقیق را میتوان در مراحل ذیل خالصه کرد .1 :استخراج
احادیث رضوی با موضوع بخل  .2یافنت واژگان کلیدی در این احادیث  .3تجزیهی عنارص تشکیلدهنده
و تقطیع موضوعی جمالت در جداول  .4یافنت موضوعات اصلی  .5تبدیل عنارص مرتبط در یک جمله به
گزارهها و مضامین جهت یافنت موضوعات فرعی و نقاط مترکز منت  .6استخراج اطالعات آماری از موضوعات
اصلی و فرعی در قالب شکل  .7تحلیل کیفی بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کمی  .8مقولهبندی موضوعات
و مضامینی که فراوانی باالتری دارند  .9مدلسازی و ارائهی نتیجه (جانیپور ،1390 ،ص.)87

پیشینهی تحقیق
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در باب تبیین روش تحلیل محتوا و کاربست آن در متون دینی ،میتوان تألیفات «جانیپور» را پیشتاز
دانست .وی در کتاب «اخالق در جنگ» پس از معرفی روش تحلیل محتوا ،به تحلیل ک ّمی و کیفی مکاتبات
میان امام علی(ع) و معاویه میپردازد .همچنین وی در مقالهی «رهآوردهای استفاده از روش تحلیل محتوای
ک ّمی در فهم احادیث» به معرفی روش تحلیل محتوای ک ّمی پرداخته و سپس مثالهایی را از متون روایی
ارائه میدهد .عالوه بر این ،در مقاالت متعدد دیگر این روش را در متون روایی و قرآنی بهکار میگیرد.
گفتنی است اندک زمانی است که پژوهشگران در بهکارگیری این روش در متون دینی دست یازیدهاند؛ به
عنوان منونه در مقالهی «تبیین جایگاه رحمت الهی در احادیث قدسی با استفاده از روش تحلیل محتوا»
(مهدی مطیع و همکاران1394 ،ش) رحمت الهی در احادیث قدسی با تکیه بر روش تحلیل محتوا تبیین
شده است .پژوهش حارض نیز در ادامهی تالشهای پیشین در متون روایی ،به تحلیل موضوعی احادیث
رضوی با موضوع بخل میپردازد که الگویی نوین در عرصهی احادیث رضوی به شامر میآید .شایان ذکر
است که مؤلف از روش «تحلیل محتوا» برگرفته از کتب تحلیل محتوا همچون تحلیل محتوا در علوم
اجتامعی و انسانی از هولستی ،درآمدی بر تحلیل کیفی از فلیک ،مبانی روششناسی تحلیل محتوا از
کریپندورف بهره گرفته است .تفاوت روشمند این اثر نسبت به سایر تألیفات تحلیل محتوا آن است که این
پژوهش به بررسی و تطبیق این روش در احادیث رضوی پرداخته است.

 .1مفهومشناسی

پیش از تحلیل محتوای احادیث بخل در اندیشه رضوی ،رضورت دارد مفهوم بخل در لغت و اصطالح
و نیز فن پژوهش تحلیل محتوا ترشیح و تبیین شود.

 .1-1معنای لغوی بخل

بخل در لغت امساک ،نگهداشنت و حبس کردن اموالی است که حق نیست نگه داشته شود ،نقطهی
مقابل این حالت ،جود و بخشندگی است (راغب اصفهانی1412 ،ق ،ص .)109برخی لغویان «کرم» را
نقطهی مقابل بخل در نظر گرفتهاند (ابنمنظور1414 ،ق ،ج ،11ص47؛ زبیدی1414 ،ق ،ج ،14ص.)45
برخی دیگر اصل لغوی بخل را «مشقّت در بخشش» دانستهاند (طوسی ،بیتا ،ج ،3ص196؛ طربسی،
1372ش ،ج ،3ص .)73مصطفوی پس از روایت اقوال مختلف ،نتیجه گرفته است« :بخل یک اصل واحد دارد
و آن آرزوی بخشیده نشدن چیزی به دیگران است» (مصطفوی1360 ،ش ،ج ،1ص .)225صاحب التعریفات
مینویسد« :بخل ،منع از مال خویشنت و شح ،بخل از مال دیگران است .بخل ،ترک ایثار هنگام حاجت است
و محو صفات انسانی و اثبات عادات حیوانی است» (جرجانی1433 ،ق ،ص.)34
بسیاری از مفرسان معنای لغوی این واژه را محدود کرده و معتقدند این واژه در قرآن ،به اصطالح
رشعی و به معنای تن زدن از پرداخت واجبات مالی بهکار رفته است و از آن به «منع-الواجب» تعبیر
کردهاند (طوسی ،بیتا ،ج ،5ص264؛ فخر رازی1420 ،ق ،ج ،9ص444؛ رشیدرضا ،ج ،4ص.)258
فرهنگهای لغت معارص «بخل» را زفتی کردن ،منع کردن ،امساک کردن (دهخدا1372 ،ش ،ج،3
ص )3825بخیل بودن (عمید1385 ،ش ،ص ،)284تنگچشمی ،خست (هامن؛ معین1384 ،ش ،ص)181
تحلیل محتوای احادیث رضوی در موضوع «بخل» با رویکرد تربیت اخالقی
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معنی کردهاند.
با بررسی مجموعههای لغوی ،میتوان گفت اصل معنای بخل ،امساک و تنگنظری در جایی است که
شایستهی بخل ورزیدن نیست.

 .2-1واژگان نزدیک به معنای بخل

واژگانی در آیات مربوط به موضوع بخل بهکار گرفته شده است که بازشناسی دقیق آنها ،به روشن
«غل»
«شح»« ،ض ّن»« ،قرت» و ّ
شدن مفهوم بخل کمک شایانی خواهد کرد .این واژهها با ریشههای فعلی ّ
در قرآن کریم آمدهاند .هر چند این واژگان در روایات امام رضا(ع) وجود ندارد؛ لیکن در تبیین هر چه
بیشرت مفهوم بخل مؤثرند.
شح :این واژه به همراه مشتقات خود ،پنج مرتبه در قرآن کریم بهکار رفته است (روحانی1410 ،ق،
ّ
«شح» به معنای منع است ،که سپس در معنای منع همراه با حرص بهکار رفته است
ج ،1ص .)463اصل ّ
(ابنفارس1404 ،ق ،ج ،3ص178؛ و نیز ر.ک :فراهیدی1409 ،ق ،ج ،3ص .)12راغب قید عادت را به این
واژه میافزاید و آن را بخىل دانسته است كه با حرص توأم باشد ،بهطوري كه عادت شود (راغب اصفهانی،
1412ق ،ص.)446
شح مفهومی عام دارد؛ هم به بخلهای مالی و هم به بخلهای غیرمالی اطالق میشود.
بخل نسبت به ّ
ض ّن :ضنین ،بخل داشنت در امر با ارزش است (ابنفارس1404 ،ق ،ج ،3ص .)357بر این اساس ،دایرهی
معنایی این واژه نسبت به بخل ،محدود است و تنها در امور نفیس بهکار برده میشود .این واژه ،یکبار
(روحانی1410 ،ق ،ج ،1ص )480در قرآن دربارهی شئون رسالت پیامرب صلیاللهعلیهوآله بهکار رفته است
(التکویر.)24 ،
قرت :این واژه به همراه سایر مشتقات خود ،پنج مرتبه در قرآن آمده است (روحانی1410 ،ق ،ج،1
ص .)517اصل لغوی «قرت» به معنای جمع کردن و تنگ گرفنت است (ابنفارس1404 ،ق ،ج ،5ص .)55قتور،
کسی است که در نفقه ،تنگ میگیرد (فراهیدی1409 ،ق ،ج ،5ص124؛ ابنمنظور1414 ،ق ،ج ،5ص71؛
طریحی1375 ،ش ،ج ،3ص447؛ راغب اصفهانی1412 ،ق ،ص)655؛ لذا مادهی «قرت» ،ش ّدت امساك و
تنگنظرى را مىرساند .بخيل را از آن جهت قتور گويند كه در انفاق تنگ ميگريد (قرشی1371 ،ش ،ج،5
ص.)230
از آنچه دربارهی واژهی قرت آوردیم ،آشکار شد که قریب به اتفاق واژهشناسان ،قتور را تنگ-چشمی
در نفقه معنی میکنند؛ لذا معنای قرت از بخل ،مفهومی خاص است.
غُل الید :این واژه ،یک بار در آیه  29سوره ارساء ،در مفهوم بخل بهکار رفته استَ « :و ال ت َ ْج َع ْل يَ َد َك
َم ْغلُولَ ًة إِ ىل ُع ُن ِق َك َو ال تَبْ ُسطْها ك َُّل الْبَ ْس ِط فَتَ ْق ُع َد َملُوماً َم ْح ُسورا ً» .از غلالید ،در معنای کناییِ خرج نكردن و
خسيس بودن و خوددارى از بخشش ،درست مقابل «بسط يد» كه كنايه از بذل و بخششاست ،استفاده
شده است (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،13ص 83؛ و نیز ر.ک :اندلسی1420 ،ق ،ج ،7ص .)42خداوند در اين
آیه ،بخيالن را به كساىن تشبيه كرده است ،كه دستهاى خود را بر گرد گردن بستهاند و چنان مىپندارند
كه اگر به انفاق دست دراز كنند ،بر اثر آن خفه خواهند شد و به همني سبب ،از انفاق خوددارى مىکنند
74

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
سال سوم  ::شماره پیاپی 5

(مدرسی1419 ،ق ،ج ،6ص.)223
در حقیقت ،آیهی فوق خط توازن در انفاق را میرساند .انفاقی مطلوب قرآن است که نه ارساف و
افراط باشد و نه تقتیر و تفریط.

 .3-1معنای اصطالحی بخل

بخل در علم اخالق اسالمی ،با رویکردی هنجارگرا تبیین شده و به تربیت انسانها پرداخته است و
بر رضورت تجدیدنظر در اعامل و رفتارها تأکید دارد .غزالی در تعریف بخل ،ابتدا به نقد سخنان مفرسان
اهتامم داشته است و تعریف بخل به معنای «منع واجب» را منیپذیرد؛ از آن جهت که بسیاری از کسانی
که واجبات مالی را پرداختهاند؛ اما کارهایی انجام میدهند که از نشانههای بخل است .همچنین ،تعریف
به دشواری بخشش کردن را ،جامع و مانع ندانسته؛ زیرا برخی بخششها برای بخیالن ،دشوار نیست و
از سوی دیگر ،برای همهی بخشندگان ،بخشش متام دارایی دشوار است ،در حالیکه این امر را میتوان
به بخل نسبت داد .غزالی پس از نقد دیدگاهها با بیان این نکته که حکمت اصلی از مال ،رفع نیازهای
آفریدگان خداست؛ بخل را خرج نکردن مال در جایی که بذل آن واجب است ،میداند و این واجبات مالی
را دو قسم دانسته است :آنچه از راه رشع وجوب یافته و آنچه به اقتضای مر ّوت و عادت واجب شده
است و البته ،کسی که از پرداخت واجبات مالی در رشیعت رسباز زند ،بخیلتر است (غزالی1406 ،ق ،ج،3
ص275-274؛ هامن1368 :ش ،ص.)131
غريزهی بخل يىك از غرایز نفسانيهاى است كه خداى تعاىل برش را بر آن غريزه مفطور و مجبول كرده
تا به وسيلهی اين غريزه ،منافع و مصالح خود را حفظ منايد و از ضايع شدن آن دريغ كند ،پس هر نفىس،
«شح» و «بخل» دارد و بخلش همواره در نزد او حارض است (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،5ص.)101
علامی اخالق معارص ،بخل و امساک از بخشش را از صفات رذیله و نکوهیده و از سجایای دنیاپرستان
و خودخواهان و مورد تصویب جهل و شیطان و هواهای نفسانی دانستهاند (تهرانی ،بیتا ،ج ،3ص.)209
شایان ذکر است که بخل ،تنها جنبهی مالی ندارد فرد بخیل از هزینه کردن هر رسمایهای همچون مالی،
فکری و غیره اجتناب میورزد (ر.ک :رشیدرضا1393 ،ق ،ج ،4ص.)258
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
امام رضا(ع) در تبیین نشانه و عالمت فرد بخیل میفرمایند« :الْبَ ِخيلُ لَ يَأك ُُل م ْن طَ َع ِام ال َّناس لئَ َّل يَأكُلُوا
ِم ْن طَ َعا ِم ِه» (کلینی1407 ،ق ،ج ،4ص41؛ ابنشعبه حرانی1404 ،ق ،ص446؛ ابنبابویه1378 ،ق ،ج،2
ص12؛ طربسی1385 ،ق ،ص)231؛ «بخیل کسی است که از غذای مردم منیخورد تا مردم هم از غذای او
نخورند» .از کالم امام رضا(ع) برداشت میشود که رفتار بخیالنه موجب شکلگیری سیستمی بسته و جدای
از مردم میشود؛ زیرا ماهیت این رفتار بهگونهای است که همهی ارتباطات و تعامالت را از بین میبرد.
بهبیاندیگر ،امام(ع) رفتار بخیالنه را اختالل در روابط و زیست اجتامعی تعریف کردهاند.
بهنظر میرسد امام رضا(ع) از بیان این گونه نشانهی انسان بخیل ،قصد داشته مهامننوازی را در جامعه
گسرتش دهد تا افراد در ضمن روابط و همزیستی اجتامعی از بخل بپرهیزند.
امام رضا(ع) ،بخیل را اینگونه معرفی میکند که کسی است که از پرداخت فرائض الهی استنکاف
میورزد« :الْ َب ِخيلُ َم ْن بَ ِخ َل بِ َا اف َ َْت َض اللَّ ُه َعلَ ْيه» (کلینی1407 ،ق ،ج ،4ص45؛ ابنشعبه حرانی1404 ،ق،
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ص408؛ ابنبابویه1378 ،ق ،ج ،1ص)141؛ «بخیل کسی است که در پرداخت آنچه خدا بر او واجب
گردانیده است ،بخل ورزد».
این کالم امام رضا(ع) داللت دارد بر اینکه مصداق آنچه خداوند واجب کرده تا پرداخته شود ،زکات و
خمس است .شخص بخیل به مال ،وابستگی و دلبستگی دارد ،ب ه گونهای که این تعلّق مذموم ،او را از
کار خیر و پرداخت فرائض الهی محروم میگرداند؛ همچنني ،بخيل ميپندارد امساك ،انباشت و حفظ مال،
نشانهی هوشمندي و زيريك است؛ غافل از آنكه كياست و خردمندي مؤمن ،در اطاعت از دستورات الهی
است كه طبق آن انفاق حق واجب ،به نفع فرد و جامعه از لحاظ دنيا و آخرت است .یکی از مفرسان
معارص دربارهی فلسفهی پرداخت فرائض الهی مینویسد« :خداوند ،انسان را خلیفهی خود در مالکیت
مال معرفی کرده است (الحدید )7 ،و هیچ خلیفهای حق ندارد در محدودهی خالفت خویش ،بخل بورزد؛
پس خداوند ،مستخلِف و انسان ،مستخلَف و وکیل امین است نه مالک اصلی .از اینرو ،به انسان فرمان
میدهد از مال خدا انفاق کند» (النور( )33 ،ر.ک :جوادی آملی1388 ،ش ،ج ،16ص.)445
هدف از پرداخت فرائض الهی در نظام اقتصادی اسالم ،رعایت عدالت در توزیع منابع و درآمد و ثروت
است ،تا از انباشت ثروت جلوگیری شود و همگان از مواهب الهی بهرهمند گردند و در نتیجه ،توسعهی
پایدار در نظام اقتصادی بهوجود آید .به عبارت دیگر ،هدف تربیتی امام هشتم(ع) در خصوص پرهیز از
بخل در پرداخت فرائض الهی ،نیل به مواسات در اموال و تحقق عملی رفاه و عدالت اجتامعی است که
منشأ آن در اخالق اقتصاد فردی است.

 .4-1تکنیک پژوهش تحلیل محتوا

بهنظر میرسد آنچه امروز میتواند راهگشای فهم عمیق کالم معصومان(ع) باشد ،تبیین دیدگاهها و
مبانی نظری امئه(ع) از خالل تجزیه و تحلیل کالم ایشان ،با استفاده از روشهای نوین علمی و دقیق باشد؛
زیرا به واسطهی فهم کالم هر شخص و چینش منطقی کلامت او در کنار یکدیگر است که میتوان به درکی
جامع از دیدگاههای آن فرد و اعامق اندیشههای وی دست یافت.
از دیگر سو ،مطالعهی موضوعات اخالقی بر مبنای مطالعات موضوعی ،نوعی رکود معنایی و ایستایی
در اثرگذاری را شامل است که این امر ،از پارادایم غالب در مطالعهی منابع و متون اخالقی ناشی میشود
(ر.ک :جانیپور1394 ،ش ،ص.)32
بر این اساس ،یکی از روشهای نوین و نظاممند در مواجهه با متون روایی ،روش «تحلیل محتوا» است
که کاربست آن در متون دینی در این دهه ،گامی نوین محسوب میشود.
اندیشمندان حوزهی تحلیل محتوا ،آن را فنی دانستهاند که به کمک آن ،میتوان ویژگیهای خاص پیام
را ،بهطور نظامیافته و عینی ،شناسایی کرد (ر.ک :باردن1375 ،ش ،ص .)14به گفتهی کریپندورف 1تحلیل
محتوا ،روشی استنباطی است که بهصورت منظم و عینی ،به منظور تعیین ویژگیهای پیام بهکار برده
میشود .در این روش ،پیامها بهصورت منظم ،کدگذاری و به گونهای طبقهبندی میشوند که پژوهشگر
1- krippendorff
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بتواند آنها را بهصورت ک ّمی ،تجزیه و تحلیل کند (کریپندورف1378 ،ش ،ص.)28
شایان ذکر است ،تحلیل محتوا در رابطه با متنی معنا پیدا میکند که آن منت ،برای انتقال پیامها و
مفاهیم معیّنی نوشته شده و دارای ماهیتی مشخص باشد .همچنین این روش ،این قابلیت را دارد که
پژوهشگران به دور از هر گونه پیشداوری در متون حدیثی ،به تحلیل خالص منت بپردازند.

 .5-1مستندات روایات رضوی در موضوع بخل

یازده روایت با موضوع بخل در روایات امام رضا رسیده است .منت کامل و جامع این روایات در
(ع)
مجموعهی متون روایی متقدم ،بهصورت کامل آمده است؛ همچون :الفقه املنسوب الی اإلمام الرضا
(ع)
(قرن 3ق) ،الکافی کلینی (م .قرن 4ق) ،تحفالعقول ابنشعبه حرانی (م .قرن 4ق) ،عیوناألخبار الرضا
ابنبابویه (م .قرن  4ق) و نزههالناظر و تنبیهالخواطر حلوانی (قرن 5ق) .افزون بر این منابع ،پارهای از
روایات رضوی بخل ،در منابع دورهی متأخّر ،نظیرالوافی فیض کاشانی ،بحاراألنوار مجلسی ،وسائلالشیعه
حر عاملی و سفینهالبحار قمی ذکر شده است.
(ع)

 .2تحلیل محتوای ک ّمی

منظور از تحلیلهای کمی ،بررسی فراوانی کلید واژهها ،جهتگیری و مضامین اصلی محتوا است که
راه را برای تحلیل کیفی هموار میسازد و در حقیقت ،نشان میدهد که محقق بر اساس چه مبنایی ،به
تحلیلهای کیفی بپردازد (کریپندورف1378 ،ش ،ص .)26بر این اساس ،در این بخش ،به تحلیل فراوانی
واژگان کلیدی و موضوعات اصلی در مجموعه روایات رضوی (مقصود از مجموعه روایات رضوی ،کلیهی
روایات صادر شده از امام رضا(ع) است) ،با موضوع بخل میپردازیم .شایان ذکر است که چون جهتگیری
همهی این احادیث ،اخالقی است دیگر سنجش فراوانی جهتگیری برای این دسته از روایات انجام
منیشود.

 .1-2فراوانی کلامت

منظور از فراوانی کلامت ،شامرش کلید واژههای مفهوم ساز است .در این شامرش ،واژگان مشابه در
یک دسته جای گرفته و همچون یک مفهوم مشرتک در قالب شکل به منایش گذاشته میشوند .پس از
سنجش تکرار واژگان کلیدی از مجموع  139واژه در احادیث امام رضا(ع) ،چه بهصورت اسم و یا فعل که
مرتبط با موضوع بخل بود ،واژهی «بخل»  11مورد ،واژگان «مال» و «النار» هر کدام چهار مورد ،واژگان
«حرص»« ،طول عمر»« ،فقر» و «ایامن» هر کدام دو مورد تکرار شدهاند (جدول  .)1گفتنی است معیار
انتخاب واژگان کلیدی ،بر اساس مفاهیم و کلامت پر تکرار در احادیث امام رضا(ع) با موضوع بخل بوده که
نشانگر تأکید حرضت بر این مفاهیم است .در ذیل ،ابتدا سنجش فراوانی نسبی واژگان امام رضا(ع) دربارهی
موضوع بخل تبیین شده و سپس آمار تعداد واژگان ،جهت شفافسازی ،ترسیم شده است:
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کلامت حرضت

فراوانی نسبی (درصد)

بخل

41

مال
النار (جهنم)
حرص
طول عمر
فقر
ایامن

15
15
7
7
7
7

جدول  .1سنجش فراوانی کلامت امام رضا(ع) دربارهی موضوع بخل
11

12
10
8

4
2

2

2

2

ایمان

فقر

طول عمر

حرص

6

4

4
2
0
النار (جهنم)

مال

بخل

شکل  .1فراوانی واژگان کلیدی در احادیث رضوی بخل

شکل  1نشان میدهد آنچه برای امام رضا(ع) در تبیین موضوع بخل ،مهم بوده ،ترصیح این واژه است.
در واقع ،کرثت کاربرد مستقیم کلید واژهی «بخل» در احادیث رضوی ،بیانگر این مطلب است که رساندن
این پیام در اندیشهی امام رضا(ع) ،در سطوح عالی ذهن حرضت(ع) جای داشته و ایشان درصدد بودند تا به
گونهی مستقیم ،مردم را از این رذیلهی اخالقی آگاه سازند .کلید واژههای مال و جه ّنم نیز بسامد فراوانی
در کالم امام(ع) دارد که نشانهی اهمیت این واژگان ،در تبیین مسئلهی بخل از دیدگاه امام رضا(ع) است.

 .2-2فراوانی موضوعات اصلی

موضوع اصلی ،محتوای کلی یک حدیث است که تحت یک عنوان کوتاه معرفی میشود ،بهطوری
که مخاطب بتواند در یک نگاه ،پیام آن حدیث را دریابد ،هر چند به جزئیات آن دست نیابد .فراوانی
موضوعات اصلی روایات رضوی بخل ،به نوعی نشاندهندهی دغدغهی اصلی حرضت(ع) در تبیین این
موضوع است.
بر اساس تحلیل ک ّمی موضوعات اصلی ،این نتیجه حاصل میشود :چیزی که در بادی امر در اندیشهی
امام رضا(ع) دربارهی موضوع بخل ،مهم و کارآمد است ،آثار بخل و آنچه در ثانی امر اهمیت دارد،
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سببشناسی آن است .حرضت با تبیین آثار بخل ،مخاطبان را از این رذیلهی اخالقی بیم داده و سعی در
اقناع 1کردنشان در این باره داشته است .در میان آثار بخل ،دخول در جهنم از بیشرتین فراوانی برخوردار
است؛ چنانکه میفرمایند« :أَ َّو ُل َم ْن يَ ْدخ ُُل ال َّنا َر أَ ِم ٌري ُمتَ َسلِّ ٌط لَ ْم يَ ْع ِد ْل َو ذُو ث َ ْر َو ٍة ِم َن ال َْم ِل لَ ْم يُ ْع ِط ال َْم َل
َح َّقهُ» (صحيفة اإلمام الرضا(ع)1406 ،ق ،ص42؛ ابنبابویه1378 ،ق ،ج ،2ص)28؛ «نخستین کسی که وارد
آتش میشود ...ثرومتندی است که حقوق مالی خود را ادا نکند» .این مسئله ،بیانگر نوع نگاه آینده
نگرانهی حرضت(ع) از مال بخل است ،تا افراد بتوانند به تغییر بینش و رفتار خویش بپردازند و از رفتار
ناهنجار بخل دست بردارند و نگرش آنان نسبت به چنین رفتاری تغییر کند به گونهای که دیگر آن را
برنگزینند (فتحعلی خانی و همکاران1377 ،ش ،ص .)32بهنظر میرسد از بعد تربیتی ،امام رضا(ع) با تبیین
نتایج و پیامدهای بخل به نوعی از شیوه تربیتی «مواجهه با نتایج اعامل» بهره گرفته است .زیرا هنگامی
که افراد ببینند که پیامد عملشان ،زیان آنان را در پی دارد زمینه مناسب برای یافنت انگیزه درونی نسبت
به ترک بخل را مییابند .با ظهور این انگیزه درونی ،الزام بیرونی جای خود را به الزام درونی میدهد و
افراد ،خود را از درون ملزم به ترک بخل میمنایند.

 .3مقولهبندی موضوعات اصلی (تحلیل کیفی -توصیفی)

اگر مراحل مختلف مربوط به تحلیل ابتدایی با دقت انجام شده باشند ،مرحلهی تحلیل نهایی و
استخراج مقوالت ،چیزی جز اداره کردن اطالعات منظم اخذ شده نخواهد بود .انجام فرآیند به این ترتیب
است که در مرحلهی مضمونگیری و طرح جدول تحلیل محتوای مضمونی ،مضامین دستهبندی میشوند
و موضوعات پیشنهادی جهت ساخت مقوالت نهایی ،بیان میگردند (جانیپور1390 ،ش ،ص .)295این
مقوالت ،با رویکرد مدلسازی استخراج شده و باید مکمل همدیگر باشند .احادیث رضوی بخل در مجموع
 11روایت است که در منابع مختلف روایی ذکر شدهاند .قالب بیانی حرضت(ع) بیشرت توصیف رذیلهی
اخالقی بخل و در مواردی تحذیر بوده است .در این بخش ،به مقولهبندی احادیث رضوی بخل میپردازیم.

 .1-3مقولهی سببشناسی بخل در کالم امام رضا(ع)

در مکتب رضوی به سببشناسی بخل پرداخته شده و «مال دوستی» مهمترین دلیل چنین اخالقی
شناخته میشود .امام رضا(ع) در این باره میفرمایند« :لَ يَ ْجتَ ِم ُع ال َْم ُل إِلَّ ب ِِخ َصا ٍل َخ ْم ٍس ِب ُب ْخلٍ شَ ِد ٍيد َو أَ َملٍ
طَوِيلٍ َو ِح ْر ٍص غَالِ ٍب َو ق َِطي َع ِة ال َّر ِحمِ َو إِيثَا ِر ال ُّدنْ َيا َع َل ْال ِخ َر ِة» (ابنبابویه1378 ،ق ،ج ،1ص277-276؛
طربسی1385 ،ق ،ص)271؛ «دنیا جمع منیشود مگر در سایه پنج خصلت :بخل زیاد ،آرزوهای دراز ،آزمندی
چیره ،ترک صلهرحم ،دنیاپرستی و ترجیح دنیا بر آخرت».
در یک ترکیب وصفی ،صفت چگونگی موصوف را بیان میکند و موصوف منطبق بر صفت است.
آنچه از ترکیب « ِببُ ْخلٍ شَ ِد ٍيد» برمیآید ،این است که بخل با صفت شدید توصیف شده است .عالوه بر
 -1اقناع ،فرآیندی ارتباطی است که هدف از آن ،نفوذ در گیرنده پیام است؛ یعنی یک پیام ترغیبی ،یک نظر یا یک رفتار را ،به شکل داوطلبانه ،به
گیرنده ارائه میدهد و انتظار میرود که این پیام در مخاطب یا گیرنده پیام مؤثر واقع شود (مرادی1384 ،ش ،ص.)21
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این« ،شدید» صفت مشبهه بوده و داللت بر ثبوت و استمرار دارد؛ به این معنا که داشنت بخل فراوان و
مستمر در شخص ،منجر به مالاندوزی شده و فرد را تنها در حیطهی دنیا محدود میسازد (ر.ک :سامرائی،
1420ق ،ج ،3ص181؛ هامن1428 :ق ،ص.)65
بر اساس روایت فوق ،در تعالیم رضوی مال دوستی از موانع اخالق پسندیده است .اساس سخن
امام(ع) بر پایهی قرآن است .در حقیقت ،ایشان تحت تعالیم قرآنی بوده؛ زیرا قرآن نیز محبت به مال و
ثروتاندوزي را مذموم دانسته است (الحدید20 ،؛ الفجر20 ،؛ التوبه )34 ،هر چند تالش و كوششهايي كه
انسان براي بهبود وضع اقتصادي خود و جامعهاش انجام ميدهد ،دنياگرايي نيست؛ بلكه تالش متكاثرانهاي
كه تنها براي جمعآوري مال و ثروت است ،مذموم است .لذا اگر محبت به ثروت و امكانات مايل كنرتل
نشود ،ميتواند عاقبت ،انسان را تباه كند و دين را ُسست و اخالق اسالمی را در وجود انسان فاسدسازد
(جوادی آملی1389 ،ش ،ص.)119-79
دیدگاه مالدوستی و مالاندوزی در انسان ،به نوع نگاه وی به جهان هستی باز میگردد؛ زیرا نوع
نگاه برخی انسانها به جهان هستی ،بهصورت حیات طبیعی محض بوده و یک زندگی کامالً طبیعی را در
پیش گرفته و ورای آن ،زندگی دیگری را دنبال منیکنند .این گونه افراد ،متام تالششان برای بهرهمندی هرچه
بیشرت از دنیای طبیعی است و از بعد ارزشهای معنوی ،در آنان خربی نیست؛ در حالیکه اگر انسان،
احساس بینیازی از آموزههای وحیانی داشته باشد ،نتیجهاش جز طغیان نخواهد بود (ر.ک :العلق.)7-6 ،
بر این اساس ،در فرهنگ رضوی ،مال دوستی و دنیا طلبی رسزنش شده است ،نه اصل مال؛ پس باید
به مال و ثروت به عنوان وسیلهی تأمین زندگی نگریست ،نه هدف آن و با آن نیازهای خود و دیگران را
مرتفع ساخت.
(ع)
در آموزههای رضوی« ،تلقینِ فقر» یکی دیگر از اسباب ایجاد بخل به حساب میآید .امام رضا
میفرمایند« :لَ ت ُ َح ِّدث ُوا أَنْف َُس ُك ْم ِب َف ْق ٍر َو لَ ِبطُو ِل ُع ُم ٍر فَ ِإنَّ ُه َم ْن َح َّدثَ نَف َْس ُه بِالْ َف ْق ِر بَ ِخ َل َو َم ْن َح َّدث َ َها ِبطُو ِل
الْ ُع ُم ِر يَ ْحر ُِص» (ابنشعبه حرانی1404 ،ق ،ص410؛ مجلسی1403 ،ق ،ج ،75ص)321؛ «گرفتار آمدن به فقر
و یا داشنت طول عمر را ،به خود تلقین نکنید؛ زیرا کسی که فقر را ،به خود تلقین کند ،بخیل میشود
و کسی که طول عمر را ،به خود تلقین کند ،دچار حرص میشود» .بر اساس این سخن ،امام(ع) تلقین و
ترس از فقر را ،عامل بخل دانسته است .توضیح آنکه انسان به موجب وحشت از فقر ،از بخشش در راه
خداوند امساک میورزد و در راه خدا ،انفاق منیکند و این ترس در او ریشه میدواند و سبب بخل فرد
میشود (ر.ک :فخر رازی1420 ،ق ،ج ،25ص .)162همچنین ،بخيل فکر میکند كه فقريان از شئون و اعتبار
زندگى ىببهرهاند؛ لذا از فقر میترسد .شدت تأثیر ترس از فقر ،در پیدایش بخل تا حدی است که قرآن
کریم میفرماید :اگر برخی از بخیالن ،مالک خزانههای نامتناهی نعمت الهی نیز بودند ،از ترس فقر ،بخل
میورزیدند« :ق ُْل لَ ْو أَنْتُ ْم تَ ْلِكُو َن َخزائِ َن َر ْح َم ِة َر ِّب إِذا ً لَ َ ْم َس ْكتُ ْم خَشْ يَ َة ْ ِ
النْفاقِ » (اإلرساء .)100 ،صاحب
تفسیر اطیب البیان معتقد است چون طبيعت انسان اقتضاى جلوگريى دارد و رس تا پا احتياج است« :أَنْتُ ُم
الْ ُف َقرا ُء إِ َل اللَّ ِه َو اللَّ ُه ُه َو الْ َغ ِن ُّي الْ َح ِمي ُد» (فاطر )16 ،و سخاوت و جود بر خالف طبيعت است بايد به
زحمت تحصيل كرد چنانچه نوع اخالق رذيله از اين باب است و ازاله آنها احتياج به معالجه علمى و
عمىل دارد علمى برخوردار به فوائد سخا و مضار بخل دنيوى و اخروى و معالجه عمىل بذل است تا به
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درجه ملكه برسد (طیب1378 ،ش ،ج ،8ص .)314از منظر تربیتی نیز تلقین قو ِل منفی از حیث سلب رفتار
پسندیده نقش مهمی دارد .زیرا حالت باطنی بخل در پس گفتههای بیمقدار ،در دل میروید (ر.ک:
باقری1394 ،ش ،ص.)93
(ع)
از دیدگاه امام علی  ،ریشهی ترس از فقر ،در جهل و عدم آگاهی فرد است (متیمی آمدی1366 ،ش،
ص .)292لذا فرد بخیل در مرحلهی نخست ،مشکل بینشی و معرفتی دارد که دچار بخل میشود.
از منظر امام هشتم(ع) دو عامل حب مال و ترس انسان از فقر سبب ایجاد بخل در افراد است .در
حقیقت ،داشنت روحیه مال دوستی در انسان موجب میشود شخص به انفاق و قرض و کارهای خیر در
راه خدا نپردازد و نیز ترس انسانها از تهيدستي و كاهش رسمايه مانع ديگري در راه ترويج رذیله اخالقی
بخل است .از منظر تربیت اخالقی امام(ع) به فرآیند درونیسازی ارزش اخالقی انفاق در سببشناسی بخل
اهتامم دارند .یعنی اگر انسان يقني بداند كه روزي و بركت بهدست خداوند است و اوست كه هر كس را
بخواهد ،از فضل خويش بهرهمند ميسازد ،هرگز خود را از انفاق و بخشش و قرض و گرهگشاييها محروم
منيگرداند .خداوند دوست دارد بندگانش در راه او خرج كنند و هنگام نيازمندي ،دست ديگران را بگريند.
از اينرو ،براي جربان بخششهاي بندگانش و جربان محبت بندگانش به يكديگر ،به رزق و روزي آنان
بركت ميدهد و نه تنها دارايي آنان منيكاهد ،بلكه چندين برابر آن را از فضل و رحمت خويش به آنان
عطا ميكند.
رض يبتفاوت نيست ويل ميشود بر اثر
از طرف دیگر ،هامنگونه كه دستگاه طبيعت نسبت به اشياء م ّ
بد آموزي او را معتاد كرد تا هر س ّمي به او بدهند بپذيرد ،فطرت نيز بر اثر اعتياد و تلقني و تعليم باطل،
زيبا را زشت و زشت را زيبا ميپندارد .لذا کسی که فقر را تلقین میکند به واقع به فقر دچار میشود.

 .2-3مقولهی آثار بخل در احادیث رضوی

اهتامم اصلی امام رضا(ع) در تبیین موضوع بخل بر آثار و نتایجی است که این رذیلهی اخالقی به دنبال
دارد .این آثار از منظر امام رضا(ع) ،در پنج رده ،قابل تقسیمبندی است:

 .1-2-3دور شدن از بهشت

کیفر بخل در اندیشه رضوی ،دور شدن از بهشت است .امام(ع) با تبیین این اثر بخل ،روش تربیتی انذار
را که مبتنی بر عدل است ،ذکر میمناید (ر.ک :باقری1394 ،ش ،ص .)187ایشان می-فرمایند« :الْ َب ِخ ُيل بَ ِعي ٌد
ِم َن الْ َج َّن ِة بَ ِعي ٌد ِم َن ال َّن ِ
ِيب ِم َن ال َّنار» (ابنبابویه1378 ،ق ،ج ،2ص)12؛ «بخیل از بهشت و مردم ،دور
اس قَر ٌ
(ع)
و به آتش دوزخ ،نزدیک است» .علّت این سخن امام رضا آن است که بهشت ،ظهور و تجلّی عمل صالح
انسان است؛ بنابراین مؤمن ،علّت و مالک بهشت است؛ چون شخص بخیل از ایامن تهی است ،لذا مالک
بهشت نیست و به جهنم نزدیک است.
(ص)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مشابه حدیث فوق ،در کالم پیامرب بیان شده است« :الْبَخ ُيل بَعي ٌد م َن اللَّه بَعي ٌد م َن الْ َج َّنة بَعي ٌد م َن
ال َّن ِ
ِيب ِم َن ال َّنارِ» (طربسی1385 ،ق ،ص .)232یکی از مسائل مهم در تحلیل عمیق یک منت ،بهویژه
اس قَر ٌ
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در مباحث روایتشناسی ،1توجه به بینامتنیت 2میان منت حارض و منت غائب است .امام رضا(ع) با هدف
احیای س ّنت نبوی و تحکیم گفتارش به کالم نبوی ،از سخن پیامرب(ص) بهره گرفته است .همچنین ،توجه به
گفتامنهای مطرح در طول تاریخ یک دوره ،از راهکارهای مهم در تحلیل منت است .گفتامن ،آن مسائل
فرهنگی ،سیاسی ،اجتامعی و معرفتی هستند که در هر دورهای بیان میشوند (شمیسا1386 ،ش ،ص.)224
امام رضا(ع) یکی از اهلبیت پیامرب(ص) و کسی است که در جدالهای کالمی پیش آمده در عرص خویش،
در معرض انکار گروهی از افراد حتی شیعه قرار گرفته بود (ر.ک :مفید1414 ،ق ،ص .)254افزون بر این،
در عرص امام(ع) ،گفتامن رقیب (عباسیان) با شعار «الرضا من آل محمد» خود را مصداقی از اهلبیت
میدانستند (بالذری1394 ،ق ،ج ،4ص .)82این عوامل سبب شد تا امام رضا(ع) با ترویج احادیث نبوی و آباء
خویش ،موقعیت خود را اثبات کند ،ضمن آنکه این تضمین از کالم نبوی منجر میشود تا با سازوارههای
ذهنی مخاطبان ،ارتباط برقرارکند و در نتیجه ،اثر کالم حرضت بر مخاطبان فزونی مییابد.
در رهنمودی دیگر ،امام رضا(ع) ،پرداخت نکردن زکات و خمس را ،از موجبات دخول در آتش جه ّنم
میداند« :أَ َّو ُل َم ْن يَ ْدخ ُُل ال َّنا َر أَ ِم ٌري ُمتَ َسلِّ ٌط لَ ْم يَ ْع ِد ْل َو ذُو ث َ ْر َو ٍة ِم َن ال َْم ِل لَ ْم يُ ْع ِط ال َْم َل َح َّقهُ» (صحيفة اإلمام
الرضا(ع)1406 ،ق ،ص42؛ ابنبابویه1378 ،ق ،ج ،2ص)28؛ «نخستین کسی که وارد آتش میشود ...ثرومتندی
است که حقوق مالی خود را ادا نکند».
بهنظر میرسد این احادیث رضوی ،تحت آموزههای قرآنی نیز بوده است؛ زیرا بر اساس آیات قرآن ،در
آخرت بخیالن به جهنم افکنده شده و به عذاب شدید الهی مبتال میگردند (ر.ک :ق25-24 ،؛ آلعمران،
180؛ املعارج18-15 ،؛ الحاقه .)36-30 ،در حقیقت ،در روز رستاخيز طبق قانون «تجسم اعامل» ،بخل و
مصادیق آن تجسم مىيابد و بهصورت عذاب دردناىك در خواهد آمد و اموالی که به صاحبانش بخشیده
«س ُيطَ َّوقُو َن ما بَ ِخلُوا ِب ِه يَ ْو َم الْ ِقيا َم ِة» (آلعمران،
نشده ،بهصورت طوقى بر گردن شخص بخیل مىافتدَ :
( )180ر.ک :مکارم شیرازی و همکاران1374 ،ش ،ج ،3ص191؛ جوادی آملی1388 ،ش ،ج ،16ص.)448
نکتهی شایان ذکر اینکه نباید پنداشته شود که خداوند ،به قدرت مايل يا نريوي جسمي مخلوق خود نيازمند
است .امام علی(ع) علت قرضالحسنه و استنصار را ،آزمایش بندگان دانسته است؛ اینکه کدام بندگان در
عمل از نظر کیفیت بهرت عمل میکنند (ر.ک :رشیف رضی1414 ،ق ،ص.)268
َ
همچنین ،امام رضا(ع) از بخل به عنوان درختی در جهنم یاد میکنند« :الْبُخْلُ شَ َج َر ٌة ِف ال َّنا ِر أغ َْصانُ َها
ِف ال ُّدنْ َيا فَ َم ْن تَ َعل ََّق ِبغ ُْصنٍ ِم ْن أَغ َْصانِ َها أَ َّدت ْ ُه إِ َل ال َّنار» (الفقه املنسوب إىل اإلمام الرضا(ع)1406 ،ق ،ص362؛
مفید1413 ،ق ،ص)253؛ «بخل درختی است در آتش ،که شاخههایش در دنیا است؛ پس هر کس به
شاخهای از آن بیاویزد ،به جهنم میرود».
بهگونهای که متام عرصههای زندگی فرد را تحتالشعاع قرار میدهد و در نهایت ،فرد را به وادی
1- Narratology
 -2بینامتنیت ( )Intertextualityیکی از رویکردهای نقد ادبی معارص است که روابط بین متون را بررسی میکند (ر.ک :مفتاح2005 ،م :ص.)121
این نظریه ،بر رضورت وجود رابطه میان متون تأکید دارد .از اینرو ،هیچ مؤلفی خالق اثر خویش نیست ،بلکه اثرش ،بازخوانشی از آثار پیشینیان یا
معارصانش است (ر.ک :آلن1385 ،ش ،ص.)129
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هالکت ،یعنی جهنم رهسپار میسازد.

 .2-2-3زایل شدن ایامن

امام رضا(ع) یکی از آثار بخل را ،در حوزهی بینشی بیان میکند .آنچه مربوط به حوزهی عقاید و تفکر
انسان میشود ،بینش وی را شکل میدهد .در کالم رضوی ،بخل نقیض ایامن دانسته شده است« :إِيَّاكُ ْم َو
الْ ُبخْلَ فَ ِإنَّ ُه َعا َه ٌة َل يَكُو ُن ِف حر َو َل ُم ْؤ ِمنٍ إِنَّ ُه ِخ َل ُف الْ ِ َميانِ » (الفقه املنسوب إىل اإلمام الرضا(ع)1406 ،ق،
ص)338؛ «از بخل بپرهیزید که بخل ،آفت است و در انسان آزاده و مؤمن یافت منیشود .بخل با ایامن
ناسازگار است»« .ایامن» از ریشهی «أمن» ،به معنای طأمنینهی نفس و زوال ترس در مقابل کفر است
(فراهیدی1410 ،ق ،ج ،8ص)388؛ و به معنای تصدیق نیز آمده است (هامن؛ راغب اصفهانی1412 ،ق،
ص .)90ایامن در اصطالح ،به معنای اذعان و تصدیق به چیزی و التزام به لوازم آن است ،البته تا اندازهای،
با پیروی عملی همراه باشد ،نه اینکه بدون عمل انجام گیرد .از اینرو ،قرآن هر جا صفات نیک مؤمنان
را بر میشامرد و یا از پاداش جمیل آنان سخن میگوید ،به دنبال ایامن ،عمل صالح را هم ذکر میکند.
(طباطبایی1417 ،ق ،ج ،15ص .)6از اینرو ،رسوخ و استقرار عقيده در قلب را« ،اميان» ميگويند و براي
رسيدن به آن ،علم بهتنهایی كايف نيست؛ بلکه اعتقاد علمي بايد ،با جان و قلب انسانِ معتقد و عالِم عجني
شود و در اوصاف نفساين و اعامل بدين او جلوه كند تا اطالق اميان بر آن درست باشد (ر.ک :املائده41 ،؛
العنکبوت( )2 ،جوادی آملی1389 ،ش ،ج ،2ص.)156
در حقیقت ،باورهای ایامنی پشتوانهی محکمی برای اخالق و حفظ اخالق در درون انسانها و
جامعهی برشی است .بر این مبنا میتوان گفت ،کسی که به ایامن التزام داشته باشد ،بخل منیورزد .بهطور
کلی ،میتوان اذعان داشت اگر کسی ایامن (حسن فاعلی) داشته باشد؛ ولی هیچ عمل خیری (حسن فعلی)
کسب نکرده باشد ،ایامنش به حال او سودی ندارد و همچون کسی است که ایامن نیاورده است .بر این
اساس ،بخل ،زدودن تدریجی ایامن را در پی خواهد داشت و با ایامن ،قابل جمع نیست .لذا ایامن پلی
میان معرفت و عمل است؛ زیرا کسی که نسبت به پرداخت فرائض الهی ،معرفت حقیقی داشته باشد،
هیچگاه از آن رسباز منیزند.
ضمن آنکه حرضت در این اثر بخل به یکی از مراحل تربیت اشاره کردهاند .ایشان با این کالم که بخل
با ایامن ناسازگار است ،شخص بخیل را تحریک میسازد تا احساس تکلیف مناید زیرا شخص بخیل از فطرت
اولیه برخوردار است و حرضت برای باال بردن توان شخص بخیل در جهت انجام و پرداخت فرائض الهی،
ایامن او را در کانون توجه قرار داده و احساس تکلیف را در او بر میانگیزد و بدین طریق میکوشد تا
آمادگی شخص را برای عمل افزایش دهد و امکان ثبات ایامن را برای شخص بخیل فراهم آورد (باقری،
1394ش ،ص.)268

 .3-2-3بیآبرویی

رهآورد دیگری که بخل برای صاحبش در پی دارد« ،بیآبرویی» است .رضر بخل ،ابتدا به خود شخص
میرسد (محمد .)38 ،بخل که مانع انجام تعهدات مالی انسان در مقابل خدا و مردم میشود ،سبب
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دوگانگی شخصیت فرد شده و در نهایت به بیآبرویی شخص میانجامد .کالم رضوی ،در بیانی جامع در
این زمینه میفرماید« :الْ ُبخ ُْل ُ َي ِّزقُ الْ ِع ْرض» (حلوانی1408 ،ق ،ص)133؛ «بخل ،آبرو را بر باد میدهد».
«م ّزق» به معنای تقطیع و متالىش كردن است .در قرآن ،این واژه در ماجرای نابودی قوم سبأ (سبأ )19 ،و
سخن منکران معاد (سبأ )7 ،بهکار رفته است (قرشی1371 ،ش ،ج ،6ص .)256کاربرد این واژه در قالب فعل
مضارع در کالم رضوی ،نشاندهندهی دوام و استمرار بیآبرویی در شخص بخیل است (ر.ک :سامرائی،
1420ق ،ج ،3ص .)323میتوان اذعان داشت ،امام رضا(ع) در جملهای کوتاه ،بر ابعاد وسیع و گسرتدهی
بیآبرویی در شخص بخیل تأکید داشته است .شاید بتوان گفت مهمترین وجه بیآبرویی شخص بخیل،
رسواییاش در صحنهی قیامت است .قرآن کریم به رصاحت ،بیآبرویی شخص بخیل را به تصویر میکشد
و عذاب بخیالن را ،آتش دوزخ معرفی میکندَ « :و ال يَ ْح َس َ َّب ال َِّذي َن يَبْ َخلُو َن بِ ا آتا ُه ُم اللَّ ُه ِم ْن فَضْ لِ ِه ُه َو خ َْيا ً
ش لَ ُه ْم َسيُطَ َّوقُو َن ما بَ ِخلُوا ِب ِه يَ ْو َم الْ ِقيا َم ِة» (آلعمران180 ،؛ و نیز ر.ک :النساء .)37 ،این آیه
لَ ُه ْم بَ ْل ُه َو َ ٌّ
بیان میدارد که هر كس ،حقوق مايل واجب را ادا نكند ،آن مال طوق عذاب شده و به گردن او آويخته
«س ُيطَ َّوقون» را كنايي پنداشته و آن را به «گردنگري شدن» عريف معنا
مفسان ،تعبري َ
خواهد گشت .برخي ّ
كردهاند (فخر رازی1420 ،ق ،ج ،9ص444؛ قرطبی1364 ،ش ،ج ،4ص ،)291در حالیکه چنني مايل ،واقعاً
طوق عذايب آتشني است و بهصورت تجسم عمل ،برای شخص بخیل عرضه میشود و در قیامت ،برایش
بیآبرویی میآورد (جوادی آملی1388 ،ش ،ج ،16ص.)447

 .4-2-3سلب آسایش

از آنجا که شخص بخیل دامئاً به فکر مالاندوزی است و ترس از فقر در او وجود دارد ،دچار اختالل
روانی شده و از آسایش برخوردار نیست .در تعالیم رضوی این اثر بخل ،اینگونه بیان شده است« :لَ ْي َس
لِ َب ِخيلٍ َرا َحةٌ» (ابنشعبه حرانی1404 ،ق ،ص)450؛ «برای بخیل ،آسایش نیست» .مطابق این آموزهی رضوی،
بخل ،مخل آسایش فرد بخیل است .این سلب آسایش در کالم حرضت(ع) بهصورت مطلق بیان شده؛ یعنی
بخیل ،در دنیا و آخرت ،از آسایش بیبهره است.
حرضت اختالل روانی ناشی از رذیلهی اخالقی بخل را با عبارت «رصفهجویانه» ذکر کرده است (ر.ک:
قامئینیا1393 ،ش ،ص)176؛ یعنی حجم زیادی از مفاهیم ،با عبارتهای کم انتقال یافته است و این
مشارکت دانستههای مخاطبان را در به فعلیت رسیدن کالم حرضت ،نشان می-دهد؛ لذا کالم امام رضا(ع)،
با کمرتین سطح ظاهری -داللتی -بیشرتین معانی را القا میکند و مشارکت بیشرتی را از خواننده میطلبد.
پیامرب اکرم(ص) این اثر بخل را ،بهگونهای دیگر بیان داشته است« :أَقَلُ ال َّن ِ
اس َرا َح ًة الْ َب ِخ ُيل» (طربسی،
1385ق ،ص)231؛ «کم آسایشترین مردم ،افراد بخیل هستند» .هامنگونه که مالحظه میشود ،مضمون
سخن امام رضا(ع) با ساختار و واژگانی متفاوت از کالم نبوی بیان شده است .آنچه در این تغییر ،قابلتوجه
حرضت رضا(ع) بوده ،ارتقاء سطح معناست؛ زیرا ایشان بهطور کلی ،آسایش را از فرد بخیل دور میداند .در
حقیقت ،نگاه ژرف امام رضا(ع) به مال موجب شده که این اثر بخل را ذکر کند؛ زیرا مال برای رفع حاجت
شخصی یا سایر نیازمندان است و چون بخیل نگاهش به مال ،نگاه غایی است و هدفگذاری او مالاندوزی
است؛ لذا برای جمع و نیز حفظ آن تالش میکند؛ اما بهرهی مناسب را از رسمایه منیبرد .بر این اساس،
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سلب آسایش فرد بخیل ،از دو جهت تربیتی میتواند باشد -1 :نگاهش به رسمایه ،نگاه ابزاری و در خدمت
انسان بودن نیست -2 .در عمل هم از رسمایه ،استفادهی بجا منیکند و جایی که باید برای آسایش خود
هزینه کند ،به دلیل بخل ،رصفنظر میکند.
شخصیت فرد بخیل اشاره دارد بدین معنا که شخص بخیل به دلیل اختالل روانی از دستیابی به
شخصیت پایدار بیبهره است.

 .4روشهای اصالحی تربیت اخالقی امام رضا(ع) پیرامون صفت بخل

روشهای اصالحی آن دسته از روشهای تربیتی هستند که بهمنظور ،حذف یا کاهش یک رفتار ناپسند
اعم از رفتار ظاهری یا اموری درونی بهکار میروند (برزینکا1994 ،1م ،ص .)88تربیت اخالقی فرآیند
زمینهسازی و بهکارگیری شیوههایی جهت شکوفاسازی ،تقویت و ایجاد صفات ،رفتارها و آداب اخالقی و
اصالح و از بین بردن صفات ،رفتارها و آداب ض ّد اخالقی در خود یا دیگران است (همت بناری1382 ،ش،
ص .)9تربیت اخالقی با دو علم اخالق و تربیت ارتباط داشته و وامدار این دو علم است؛ به این بیان که
در شناخت فضائل و رذائل اخالقی ،از اخالق و در شناخت و بهکارگیری روشها جهت تقویت و ایجاد
فضائل و اصالح رذایل ،از تربیت مدد میگیرد .امام رضا(ع) در تبیین تربیت اخالقی درباره موضوع بخل هم
از اخالق و هم از تربیت وام گرفتهاند .با توجه به مدل منطقی سخنان حرضت در این باره ،ایشان از دو
روش اصالحی تذکّر و انذار در حذف رفتار و خصیصه بخل استفاده منوده است .امام(ع) با بهکارگیری روش
تذکّر در قالب سخنان فطرت الهی و اولیه مرتبّی را شکوفا میسازد و او را به اصالح رفتار سوق میدهد.
محورهای تذکّر ایشان از جمله تلقین فقر ،مالدوستی ،پرداخت فرائض الهی و انزوا از مردم است .عالوه بر
روش اصالحی تذکر ،امام رضا(ع) به یکی از اصول تربیت اجتامعی یعنی «غلبه بر خود محوری» اشاره دارد.
توضیح آنکه روابط بین فردی ،میتواند در ارتباطهای ناهمرتاز اجتامعی آشکار شود .یکی از شکلهای این
ارتباط ناهمرتاز ،در قدرت اقتصادی آشکار میشود .بنابراین کسی که در نوع روابط اجتامعی اینگونه بنگرد
که خداوند از نعتمتهایش بهرههایی به افراد داده است تا ظرف ّیت آنان را بسنجد در پرداخت فرائض الهی
حب مال را در دل بیرون م یراند (ر.ک :باقری1384 ،ش ،ص .)216
میکوشد و ّ
(ع)
همچنین امام در بیان آثار بخل ،روش تربیتی انذار را مورد نظر قرار داده است .ضمن آنکه سلسله
مراتب انذار در کالم حرضت مشخص است .ایشان در گام اول ،بیایامنی را بیان میکند که تأثیر جدی بخل
ابتدا در اعتقادات فرد است و در مرحله بعد این اعتقاد بسرتی برای سلب آسایش فرد در دنیا میگردد
بدین گونه که همواره در تکاپوی مال اندوزی است .چه بسا بیآبرویی و از بین رفنت احرتام شخص جزو
عالیم دور ماندن از نیک بختی باشد ،با توجه به تأثیر نامطلوب خصیصه بخل بر اعتقاد شخص بخیل،
در نهایت فرد بخیل از بهشت برین که خداوند برای مؤمنان مهیا کرده است ،دور میماند .بدین ترتیب،
حرضت با انذار و آگاه کردن افراد پیرامون آثار بخل از روش تربیتی و اصالحی انذار بهره گرفتهاند و اعطای
بینش و آگاهی درباره آثار بخل و پایبندی به ایامن را به مرتبی معرفی میمنایند.
1- Brezinka
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نتیجهگیری

محور اصلی پژوهش ،بررسی و تحلیل دیدگاه امام رضا در حوزهی رذیلهی اخالقی بخل ،است .پرهیز
از بخل به عنوان یکی از اصول تربیت دینی ارتباط تنگاتنگی با اخالق دارد .از منظر امام رضا(ع) پرهیز از
بخل و پرداخت فرائض الهی ،راهکاری در جهت بهبود تعامالت اجتامعی است .تجزیه و تحلیل گزارههای
بخل در احادیث رضوی ،به روش تحلیل محتوا ،گویای این حقیقت است که امام(ع) این مفاهیم را ،در قالبی
منسجم و دقیق بیان داشتهاند .از اینرو ،میتواند به عنوان مدلی منطقی ،جهت بهبود روابط انسانی مورد
توجه قرار گیرد .از منظر امام(ع) ،کسی که از پرداخت فرائض الهی استنکاف ورزد ،بخیل است .امام(ع) بهطور
خاص ،بر آثار بخل اذعان داشته و تأکید کردهاند .امام(ع) جهت تحقق تربیت اخالقی در زمینه بخل از دو
روش اصالحی تذکّر و انذار بهره گرفتهاند.
امام رضا(ع) دور شدن از بهشت را ،نتیجهی تهی بودن شخص از ایامن و عدم پرداخت زکات دانسته و
بخل را ،همچون درختی در جه ّنم معرفی کرده که از دنیا رشوع میشود و تا قیامت هم ،در زندگی فرد
بخیل بروز و ظهور دارد .زایل شدن ایامن ،ازجمله پیامدهای بخل بوده که نتیجهی آن ،عدم حسن فعلی
در شخص بخیل است؛ یعنی فرد بخیل ،در اثر عدم پایبندی به حسن فاعلی (ایامن) دچار بخل شده است.
بیآبرویی در سطح وسیع و نیز در صحنهی قیامت ،یکی دیگر از آثار بخل است .سلب آسایش فرد بخیل از
دو جهت مهم ،قابل تأ ّمل است :نخست ،نگاه فرد بخیل به رسمایه ،نگاه ابزاری و در خدمت انسان بودن
نیست و دیگر آنکه در عمل هم از رسمایه ،استفادهی بجا منیکند و جایی که باید برای آسایش خود هزینه
کند ،به دلیل بخل رصفنظر می-کند ،که این امر منجر به سلب آسایش فرد میشود.
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•باقری ،خرسو؛ نگاهی دوباره به تربیت اسالمی؛ جلد  ،1چاپ سی و نهم ،تهران ،مدرسه1394 ،ش.
•------------------------------؛ جلد  ،2تهران :انتشارات مدرسه1384 ،ش.
•بالذری ،احمدبنیحیی؛ انساب األرشاف؛ تحقیق :محمدباقر محمودی؛ بیروت :مؤسسه األعلمی،
1394ق.
•بهشتی ،محمد؛ فقیهی ،علی نقی؛ ابوجعفری ،مهدی؛ درآمدی بر تعلیم و تربیت اسالمی ( :)2اهداف
تربیت از دیدگاه اسالم؛ تهران :سمت1376 ،ش.
•--------؛ آرای اندیشمندان مسلامن در تعلیم و تربیت و مبانی آن؛ تهران :سمت1387 ،ش.
•متيمى آمدى ،عبدالواحدبنمحمد؛ تصنيف غررالحکم و درر الكلم؛ تحقیق :مصطفى درايتى؛ قم :دفرت
تبليغات1366 ،ش.
•تهرانی ،علی؛ اخالق اسالمی؛ مشهد :کانون نرش کتاب ،بیتا.
(ع)
•جانیپور ،محمد؛ اخالق در جنگ؛ تحلیل محتوایی مکاتبات امام علی و معاویه؛ تهران :انتشارات
دانشگاه امام صادق(ع)1390 ،ش.
•جرجانی ،علیبنمحمد؛ التعریفات؛ الطبعه األولی ،قم :ذوی القربی1433 ،ق.
•جوادی آملی ،عبدالله؛ تفسیر تسنیم؛ قم :نرش ارساء1388 ،ش.
•-----------؛ دنیا و دنیاگرایی در نهجالبالغه؛ قم :نرش ارساء1389 ،ش.
•حلوانی ،حسینبن محمدبن حسنبن نرص؛ نزهه الناظر و تنبیه الخاطر؛ قم :تحقیق و نرش ،مدرسه
اإلمام املهدی(عج)1408 ،ق.
•دهخدا ،علیاکرب؛ لغتنامه دهخدا؛ تهران :انتشارات دانشگاه تهران1372 ،ش.
•راغب اصفهاىن ،حسنيبنمحمد؛ املفردات يف غريب القرآن؛ صفوان عدنان داودى؛ دمشق بريوت:
دارالعلم الدار الشامية1412 ،ق.
•روحانی ،محمود؛ املعجم اإلحصائی أللفاظ القرآن الکریم؛ چاپ دوم ،مشهد :انتشارات آستان قدس
رضوی1410 ،ق.
(ع)

(ع)
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س من جواهر القاموس؛ تحقیق :عىل شريى؛ بیروت :دار
•زبيدى ،محمدبنمحمدمرتضی؛ تاج العرو 
الفكر1414 ،ق.
•سامرائی ،فاضل صالح؛ معانی األبنیه فی العربیه؛ الطبعه الثانیه ،عامن :دار عامد1428 ،ق.
•---------------؛ معانی النحو؛ عامن :دار الفکر1420 ،ق.
•شمیسا ،سیروس؛ کلیات سبکشناسی؛ تهران :میرتا1386 ،ش.
•رشيف الريض ،محمدبنحسني؛ نهج البالغة؛ تحقیق :صبح ي صالح؛ قم :هجرت1414 ،ق.
•غزالی ،محمد؛ کتاب األربعین؛ ترجمهی برهان الدین حمدی؛ چاپ اول ،تهران :اطالعات1368 ،ش.
•-----------؛ احیاء علوم ال ّدین؛ بیروت :بینا1406 ،ق.
•علوی مقدم ،مهیار؛ نظریههای نقد ادبی معارص؛ تهران :سمت1377 ،ش.
•عمید ،حسن؛ فرهنگ فارسی عمید؛ تهران :امیرکبیر1385 ،ش.
•فتحعلیخانی ،محمد؛ فصیحیزاده ،علیرضا؛ فقیهی ،علی نقی؛ آرای دانشمندان مسلامن در تعلیم و
تربیت و مبانی آن؛ تهران :سمت1377 ،ش.
•فخرالدین رازی ،ابوعبدالله محمدبنعمر؛ مفاتیح الغیب؛ بیروت :دار احیاء الرتاث العربی1420 ،ق.
•فراهيدى ،خليلبناحمد؛ كتاب العني؛ چاپ دوم ،قم :نرش هجرت1409 ،ق.
•طباطبایی ،محمدحسین؛ املیزان فی تفسیر القرآن؛ قم :دفرت انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم1417 ،ق.
•طربسی ،فضلبنحسن؛ مجمعالبیان فی تفسیر القرآن؛ چاپ سوم ،تهران :انتشارات نارصخرسو،
1372ش.
•طربىس ،عىلبنحسن؛ مشكاة األنوار يف غرر األخبار؛ نجف :املكتبة الحيدرية1385 ،ق.
•طریحی ،فخرالدین؛ مجمع البحرین؛ تحقیق :احمد حسینی؛ چاپ سوم ،تهران :کتابفروشی مرتضوی،
1375ش.
•طوسی ،محمدبنحسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ بیروت :دار احیاء الرتاث العربی ،بیتا.
•طیب ،عبدالحسین؛ أطیب البیان فی تفسیر القرآن؛ تهران :انتشارات اسالم1378 ،ش.
•قامئینیا ،علیرضا؛ بیولوژی نص؛ چاپ دوم ،تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی1393 ،ش.
•فخر رازی ،ابوعبدالله محمدبنعمر؛ مفاتیح الغیب؛ چاپ سوم ،بیروت :دار احیاء الرتاث العربی،
1420ق.
•فیض کاشانی ،محسن؛ املحجه البیضاء فی تهذیب اإلحیاء جلد سوم ،مهلکات؛ ترجمهی عبدالعلی
صاحبی؛ مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی1389 ،ش.
•کریپندورف ،کلوس؛ مبانی روششناسی تحلیل محتوا؛ ترجمهی هوشنگ نائینی؛ تهران :انتشارات روش،
1378ش.
•کلینی ،محمدبنیعقوب؛ الکافی؛ محقق :علیاکرب غفاری و محمد آخوندی؛ تهران :دارالکتب اإلسالمیه،
1407ق.
88

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
سال سوم  ::شماره پیاپی 5

•مجلىس ،محمدباقربنمحمدتقی؛ بحاراالنوار الجامعه لدرر األخبار األمئه األطهار؛ بیروت :دار إحياء
الرتاث العريب1403 ،ق.
•مدرسی ،محمدتقی؛ من هدی القرآن؛ تهران :دار محبی الحسین1419 ،ق.
•مرادی ،ح ّجتالله؛ اقناعسازی و ارتباطات اجتامعی؛ چاپ دوم ،تهران :ساقی1384 ،ش.
•معین ،محمد؛ فرهنگ فارسی؛ چاپ سوم ،تهران :انتشارات ساحل1384 ،ش.
•مكارم شريازى ،نارص و جمعی از نویسندگان؛ تفسري منونه؛ تهران:دار الكتب اإلسالمية1374 ،ش.
•مفتاح ،محمد؛ تحلیل الخطاب الشعری :اسرتاتیجیه التناص؛ بیروت :املرکز الثقافی العربی2005 ،م.
•مفید ،محمدبنمحمد؛ أمالی للمفید؛ تحقیق :حسین استاد ولی و علیاکرب غفاری؛ قم :کنگره شیخ
مفید1413 ،ق.
•------------------؛ الفصول املختاره؛ بیروت :داراملفید للطباعه و النرش و التوزیع1414 ،ق.
•مصطفوى ،حسن؛التحقيق ىف كلامت القرآن الكريم؛ تهران :بنگاه ترجمه و نرش کتاب1360 ،ش.
•مطیع ،مهدی؛ احمدنژاد ،امیر؛ پیامنی ،مریم؛ «تبیین جایگاه رحمت الهی در احادیث قدسی با استفاده
از روش تحلیل محتوا»؛ دو فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات فهم حدیث ،سال ،2شامره1394 ،1ش.
•مطهری ،مرتضی؛ سیری در نهجالبالغه؛ چاپ سوم ،تهران :صدرا1384 ،ش.
•نراقی ،مال احمد؛ معراج السعاده؛ چاپ دوم ،قم :مؤسسه انتشارات هجرت1374 ،ش.
•همت بناری ،علی؛ مأخذشناسی تربیت اخالقی؛ قم :پژوهشکده تعلیم و تربیت1382 ،ش.
•هولستی ،ا ُل آر؛ تحلیل محتوا در علوم اجتامعی و انسانی؛ ترجمهی نادر ساالرزاده امیری؛ تهران:
دانشگاه عالمه طباطبایی1373،ش.
•	 Brezinka, W; Basic Concepts of Educational Science; university press of America,
1994.
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